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ПРОБЛЕМИ ИСПИТИВАЊА КУЛТУРЕ СТАНОВАЊА У 
ГРАДУ 

Аутор  износи  проблеме  с  којима  се  сусреће  истраживач  културе  становања  у  граду. 
Уочава да на унутрашње уређење стана у граду утичу многи видљиви, спољни фактори, али 
и да постоје елементи које је тешко открити, а који могу имати кључни утицај. 
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Као што ХIХ век па и прву половину ХХ века карактерише претежно тзв. сељачка 
култура, другу половину ХХ века код нас одликује нагли развој индустрије, а самим 
тим  и  градова.  Током  протеклих  четрдесетак  година  веома  нагло  се  повећао  број 
становника у градовима. Они су постепено прихватили начин живота у граду, тако да 
данас можемо говорити о  градској  култури  становања,  чији  је  утицај  сада  јачи него 
онај  обрнутог  смера,  тј.  градски  услови  живота  више  утичу  на  сеоски  начин 
становања  него  обратно.  Томе  је  свакако  допринело  опште  подизање  стандарда,  и 
развој технике. Све то је утицало да се однос према становању на селу измени. И на 
селу  сада желе  да  имају  лепе  куће,  прилагођене  удобнијем живљењу,  док  су  раније 
кућа  и  њено  уређење  претежно  били  битни  само  у  свом  функционалном  смислу. 
Данас кућа и њено уређење добија и неке друге улоге, на пример статуса имућности и 
слично. Првенствено  се  тежи да  она поседује  оно што имају и  градске  куће:  струју, 
текућу воду, санитарне уређаје. Обраћа се пажња на одизање куће од земље. Зида се 
од  трајних  материјала:  цигле,  блокова,  цемента.  Нигде  више  не  наилазимо  на 
земљани  под,  у  најгорем  случају  то  је  бетонски  под,  али,  по  правилу,  прекривен 
линолеумом,  таписоном,  итисоном  и  слично.  Под  је  углавном  патосан,  а  не  ретка 
појава  су  плочице  и  лакирани  паркет.  Зидови  су  малтерисани,  користе  се  и  тапете. 
Свуда  налазимо  таваницу,  тј.  одвајање  стамбеног  од  кровног  простора.  Ако  нема 
водовода,  вода  се  спроводи  са неког извора  до  саме  куће,  односно у кућу. Свуда су 
планирана купатила, а за отпадне воде и WC праве се септичке јаме, не ретко по свим 
грађевинским прописима. Увођење WCа у кућу представља огромну промену, која 
је, чини нам се, била најспорија, јер и данас се понегде ти WCи не користе, него су у 
употреби још увек пољски. 

Унутрашње уређење сеоских кућа се мења. Собакухиња је снабдевена кухињским 
елементима,  ретко  креденцима,  електричним  штедњаком,  фрижидером,  често  и 
замрзивачемшкрињом.  У  кући  преовлађује  индустријски  намештај,  лустери  и 
слично. 

Колико  год  нам  је  релативно  лако,  знајући  традиционални  начин  становања  у 
селу,  да  уочимо  промене  и  утицај  градске  културе  становања  на  сеоску  културу,
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необично  нам  је  тешко  да  нађемо  параметре  по  којима  ћемо  одређивати  културу 
становања по градовима. 

Очекивало  би  се  да  ће  проучавање  приградских  насеља,  које  је  у Етнографском 
институту  САНУ  вршено,  указати  на  могућне  проблеме  и  битне  елементе  на  које 
треба  обратити  пажњу  при  испитивању  културе  становања  у  граду.  Међутим, 
показало се да то није тако, јер је град знатно комплекснији. 

Становништво у приградским насељима, ја сам испитивала она у околини Пирота, 
састављено  је  од  староседелаца  и  дошљака  из  удаљенијих  села.  И  једни и други у 
великом  броју  подижу  нове  куће. Домаћинства  су, по изворима прихода, мешовита. 
Рекла  бих  да  су  то  једнообразно  мешовита  домаћинства,  са  истим  или  сличним 
навикама, потребама и тежњама, што је довело, до једног, могли бисмо рећи, обрасца 
у обликовању, па и намештању стамбеног простора. 

Наиме,  стамбени  простор  код  новоподигнутих  кућа  се  готово  увек,  састоји  из: 
спаваће  собе,  собе  за  децу,  тзв.  гостинске  собе,  купатила  и  кухиње  –  трпезарије. 
Гостинска соба  је, по правилу, намештена као тзв. дневна соба у граду, тј. намештај 
се састоји од регала,  једног или два кауча, две фотеље и ниског сточића. Она, као и 
спаваћа соба, као да су пренесене из продавнице и смештене у дату просторију. 

Мислим да  је  необично  важно истаћи  кухињу – трпезарију,  јер сам уочила да се 
она тако конципирана веома често јавља и у другим крајевима Србије. Најчешће је то 
правоугаона просторија  на  чијем ужем  зиду  је  смештена  кухиња, модерним  језиком 
речено шведска  кухиња,  са  судопером,  радном  површином,  електричним,  а  често и 
обичним штедњаком, и висећим ормарићима. Зидови и под уз кухињске елементе су 
обложени плочицама. Кухињски део може, али не мора, бити одвојен парапетом или 
завесом.  У  преосталом  делу,  са  патосом  или  итисоном,  смештена  је  трпезарија,  тј. 
политирани сто са столицама тапацираним скајем и витрина средње висине која чини 
комплет. Увек је ту и кауч, који не чини комплет са трпезаријом, прекривен тканицом 
домаће  израде.  У  Пироту  је  то  црна  прекривка  са  ситним  црвеним  или  зеленим 
шарама. Намештај је, по правилу, тамно браон или црн. И поред тога што у дворишту 
најчешће постоји  тзв.  летња  кухиња,  у  овој  просторији  се одвија живот породице: у 
њој се  једе, обављају се одређени послови, проводи слободно време, гледа ТВ, а већ 
зими, пошто се греје, у њој спавају старији чланови породице. 

Скренула  бих  пажњу  на  то  да  се  сто  налази  у  средишту  просторије,  док  је  у 
сеоским домаћинствима сто у кухињи веома често прислоњен једном страном уза зид, 
док  је  средина  просторије  слободна.  Кухиња  –  трпезарија  у  приградским насељима 
има  улогу  „куће“  у  оном  традиционалном  смислу,  с  тим што центар окупљања није 
огњиште већ сто. 

Међутим,  у  свом  расту  приградска  насеља  се  приближавају  граду  и  град  се 
приближава њима. Видљива  тежња да  се живи у сопственој кући, пре него у стану, 
свакако је и елемент традиционалне културе. 

Приградска, а поготово нова градска насеља се урбанизују. Наиме, обично се под 
урбанизацијом подразумева парцелисање терена за градњу, одобравање пројекта куће 
од општинских служби, просецање правилних улица које се асфалтирају, постављање 
уличног  осветљења,  спровођење  водовода  и  канализације,  или  решавање  одвода 
отпадних вода и фекалија помоћу, по прописима прављених, септичких јама. Једном 
речју,  под  урбанизацијом  се  обично  подразумева  низ  фактора  који  се  односе  на 
спољни изглед насеља и на збир хигијенских елемената. Ређе се под урбанизацијом 
подразумева  унутрашње  уређење  стамбеног  простора  и  навика  живљења  у  њему. 
Утолико  данас  коришћен  термин  „посељачење  града“,  бар  кад  је  реч  о  култури
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становања,  не  би  могло  у  правом  смислу  да  буде  опозиција  изразу  „урбанизација“. 
Наиме,  осим  остављања  ципела  пред  улазним  вратима,  нисам  запазила  ни  једну 
материјално видљиву навику са села 1 . 

Али није увек било тако. Непосредно после другог светског рата, док су разлике у 
становању  између  села  и  града  биле  знатне,  неки  „новопечени“  грађани  су 
непримерено прилагођавали стамбени простор својим потребама и навикама. Тако су 
неки  станари,  у  предсобљу великог стана у центру Београда, направили пушницу за 
месо са огњиштем на паркету. У неким новоусељеним солитерима у Новом Београду 
ложени су паркети, а причало се и о кози чуваној у купатилу вишеспратнице и крави 
коју су држали у вешерници. 

За  испитивање  градске  културе  становања  изабрано  је  пет  градова:  Крушевац, 
Шабац, Ужице, Бор и Београд. Испитивана су прва четири. Проучавање тих градова 
омогућило би, претпостављало се, да се уоче њихове сличности и разлике, као и да се 
запази преношење или задржавање традиционалних елемената у култури становања, 
првенствено  материјалних,  али  и  навика.  Преношење  или  задржавање 
традиционалних  елемената  требало  би  свакако  посматрати  у  два  нивоа:  сеоском  и 
градском. 

Сама  истраживања  су  спроведена  са  веома  малим  бројем  теренских  дана  и  на 
случајним  узорцима  тако  да  се  запажања  и  уочени  проблеми  могу  посматрати  као 
основа за даља свестранија и дубља истраживања, било појединих делова одређених 
градова било делова становништва. 

Сваки од тих градова има и своје специфичности 2 . 

1 Осамдесетих  година,  на  Новом  Београду,  у  близини  солитера,  на  неискоришћеним  лединама 
грађевинских парцела или на затрављеном земљишту поред пруга, почеле су да се јављају мале површине 
неколико  квадратних  метара,  баште  –  повртњаци.  Становници  тих  солитера  били  су,  великим  делом, 
пензионисана војна лица. Претежно су сељачког порекла и знају послове у вези са обрадом земље. Према 
времену када су се јавиле, као узрок настанка можемо искључити потребу или корист. Ту појаву бисмо пре 
тумачили као враћање младости, као бављење хобијем, које је подстакнуто, у младости усађеним, етичким 
схватањем да је грехота не искористити земљу која може да рађа, него као посељачење града. 

2 Поменућемо  само  неке:  Крушевац  је  задржао  складно  конципирано  старо  градско  језгро,  са  доста 
градских породичних кућа. Град, чини се, постепеног раста у прошлости и данас, отворен за досељавање са 
разних  страна.  Крушевац  је  после  другог  светског  рата,  као  и  Шабац,  напустио  знатан  број  градских 
породица. Шабац је, такође, сачувао, додуше мање складно, старо градско језгро. То је условило да они који 
станују у најстрожем  центру живе у,  за  данашње појмове,  неподесном  простору,  и  били су принуђени да 
врше  одређена  преграђивања  да  би,  коликотолико,  задовољили  данашње  хигијенске  услове.  Пред  рат  је 
плански подигнуто радничко насеље уз новоотворену фабрику, низ једноспратних кућа са по четири стана и 
двориштем, где су могли да се сместе свињци и кокошињци. Постоји и кварт индивидуалних, планских кућа 
квадратне основе са кровом на четири воде, подигнутих педесетих година. Нагли развој индустрије доводи 
до  ширења  града,  па  се  зидају  стамбене  вишеспратнице  и  солитери.  Ужице.  Стари  центар  насеља  је 
порушен, а на његовом месту је направљен трг окружен солитерима, који су у веома скученој котлини. Град 
се шири по околним, доста стрмим брдима. Већина становника Ужица живи у индивидуалним кућама. Ста 
новништво  града  чине  староседеоци  и  досељеници  из  непосредне  околине.  Готово  да  нема,  или  бар  у 
испитивањима нисмо наишли, на досељеника из шире регије, камоли из других делова  земље. Бор, данас 
град  од  приближно  30000  становника,  настао  из  рударског  насеља  које  су  подигли  Французи,  који  су 
експлоатисали рудник пре другог светског рата. Тада је имао око 5000 становника. Постојали су станови за 
француске инжењере – елиту,  затим колонија  са плански подигнутим становима за предраднике, која  још 
постоји,  и  сиромашки,  претрпани  станови  за  копаче,  од  којих данас нема  ни  трага. На њиховом месту је 
смештен  центар  данашњег  Бора  са  стамбеним  вишеспратницама.  Како  се  Бор  повећавао,  плански  су 
подизане  једноспратне  или  двоспратне  зграде  са  по  четири  или  шест  станова. Поред  плански  подизаних 
кућа,  на  једној  страни  брда,  почетком  60их година  никло  је насеље индивидуалних кућа  које  је данас у 
склопу града, а које по изгледу потпуно подсећа на сеоско. Изван Бора, 80их година никло је насеље вила. 
Бор је етнички мешовит, рекли су нам да у Бору живе чак 22 нације.
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Из  досада  спроведених  истраживања  очигледно  је  да  је  неопходно  обратити 
пажњу, а то је у припремљеном упитнику изостало, да ли је испитаник староседелац, 
а ако није, када и одакле се доселио. Илустроваћу то једним примером. 

Један испитаник, Србин, староседелац бившег села, сада предграђа Бора, показао 
нам  је своју кућу. Стан  је био савремено технички опремљен и намештен модерним 
индустријским намештајем с много укуса, по савременим стандардима. Међутим, оно 
што је упадало у очи је да је намештај у дневној, у дечијој соби, као и у кухињи тамне 
боје.  Испоставило  се  да  је  домаћинова  супруга  Пироћанка.  Ту  је  традиционалност 
изражена избором боје. 

У  унутрашњем  уређењу  градских  стамбених  простора  примећено  је  да  су  сви 
опремљени  савременим  техничким  уређајима  који  се  користе:  бојлерима, 
фрижидерима,  електричним  штедњацима,  судоперама.  Највећи  број  станова  има 
индустријски  намештај;  најчешће  је  то  комплетна  соба  као  пренесена  из  радње,  а 
готово никад  комадни намештај. Скоро нигде нема,  осим у неколико станова веома 
старих  људи,  ни  занатског  намештаја,  па  чак  ни  традиционалних  прекривки  или 
простирки. 

И  поред  привидне  једнообразности,  у  граду  постоје  и  знатне  разлике. Међутим, 
проблем је како одредити параметре и поставити међаше за одређивање разлика. 

Наиме,  код људи у граду постоји доследна противуречност: они настоје да укину 
разлику  између  себе  и  других,  али  истовремено  теже  да  очувају  сопствену 
различитост од других 3 . 

Само  намештање  стамбеног  простора  у  граду  условљено  је  разним  спољним 
факторима: 

 величином и обликом стамбеног (датог) простора. Известан број становника у 
испитиваним  градовима  има  могућности  да  изабере  место  становања.  Такође,  бар 
делимично,  може  да  обликује  стамбени  простор  по  својој  жељи  и  потребама.  Тиме 
прилагођава простор себи, а кроз то задовољава и своју потребу за креативношћу. 

Други део становника добија готов – дати – простор и мора да му се прилагођава. 
Питање  је  да  ли  станар  датог  простора  има  већу  потребу  да  баш  кроз  унутрашње 
уређење стана изрази и испуни своју индивидуалност и креативност; 

  условљено  је  занимањем  станара.  Запазили  смо,  на  пример,  да  су  станови 
интелектуалаца  (углавном  су  то  били  професори)  намештени  скромним,  сврси 
сходним  намештајем,  набављеним  у  време  оформљавања домаћинства. То може да 
указује  на  слаб  материјални  положај,  али  и  на  непридавање  значаја  таквој  врсти 
доказивања  свог  статуса,  или  улагање  средстава  у  нешто  друго,  на  пример, 
факултетско образовање деце; 

 условљено је материјалним приликама домаћинства; 
 понудом асортимана намештаја; 
 модом. 
Када,  међутим,  сакупимо  грађу  и  одредимо  којом  врстом  намештаја  је  поједини 

стан  намештен,  како  је  намештај  распоређен,  коме  модном  тренду  припада,  остаје 
проблем систематизације података. 

Као  значајан  проблем  поставља  се  питање  које  параметре,  треба  узети  у 
одређивању естетског у намештању стана? 

Али,  чак,  и  кад  одредимо  све параметре,  остаје  питање:  који  је  од њих кључни? 
Шта све утиче на културу становања? 

3 Ж. К а р а  П е ш и ћ, Између потреба и тежњи, Култура, 39/77, с. 13.
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У Бору су нам рекли да у библиотеци имају 100000 наслова и да су књиге сређене 
по свим могућим принципима библиотекарства, али их готово нико не узима. Да би 
поспешили читање, уобичајили су давање значки – бронзаних, сребрних,  златних за 
одређени  број  прочитаних  књига,  али  им  ни  то  није  много  помогло.  „Знате,  они 
уређују станове и купују техничке справе“, рекли су нам. 

У Шапцу,  и  једино  у њему,  готово  у  свим  становима наилазила  сам да постоји 
неки  део  старијег  намештаја  који  се  не  уклапа  у  нову  собу,  али  служи  сврси: 
поличица,  ормарић  и  слично.  То  може  да  означава  старији  грађански  слој,  који  не 
осећа  потребу  за  тим  да  свој  статус  доказује  уређењем  стана.  Може  да  значи  и 
одсуство  префињеног  укуса.  Међутим,  у  Шапцу  библиотека  не  може  да  задовољи 
тражњу за књигама. Да би се дошло до новије књиге из библиотеке, чека се и више 
месеци. Можда и то има утицаја на намештање станова. 

Дакле,  остаје  питање:  шта  треба  запажати?  Шта  је,  или  шта  све  може  бити, 
податак у овом истраживању? Шта је опште, а шта индивидуално? 

У  прилогу  је  упитник  –  подсетник  по  коме  су  вршена  истраживања  културе 
становања у граду, који сам саставила за потребе институтског пројекта. 

УПИТНИК – ПОДСЕТНИК 

1.  Име града који се испитује. 
2.  Станари испитиваног станишта * : 

 (попис). 
3.  Да ли су „староседеоци“: 

 када су се преци доселили, 
 одакле. 

4.  Ако су досељени: 
 када су се доселили 
 одакле. 

5.  Чиме се ко бави, шта ради: 
 (евентуално забележити школску спрему). 

6.  Где се налази станиште: 
а)   у језгру града 

 планском 
 непланском (старом делу) 

 у новом насељу 
  планском  (парцелисаном  са  индивидуалним  кућама,  или  у  стамбеним 

блоковима 
 непланском  (са индивидуалним кућама раније подигнутим, на поседима, 

што је ушло сада у град који се шири; или дивље подигнуте нове индивидуалне куће). 
7.  Како се зове део града где се налази станиште. Да ли је назив стар или нов. По чему је добио име. 
8.  Опремљеност околине станишта: 

 комуникације (водовод, електрична струја) 
 улица (правилна, неправилна; поплочана, асфалтирана са тротоаром и сл.); 
 да ли постоји јавна, улична расвета; 
 близина градског превоза; 
 продавнице. 

9.  Записати (описати) у каквој врсти станишта живи породица, тј. испитивано станиште: 
а) индивидуалној кући 
 старој, личи на сеоску по типу, по грађевинском материјалу (записати га), ниска, без комуналија 

и сл. (Скицирати распоред); кров и кровни покривач; 

*  Термин "станиште" употребљен  је са жељом да се избегне одређивање стамбеног простора, тј. куће, 
стана и сл.
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  старој  грађанској,  кад  је  подигнута  (између  два  рата,  после  другог  светског  рата).  Од  ког  је 
материјала.  Уздигнута  од  тла,  има  подрум.  Има  канализацију  и  водовод,  струју.  Да  ли  је  то  накнадно 
уведено; 

 новоподигнутој, на пример од 1960. наовамо; од ког је материјала подигнута; да ли је рађена по 
урбанистичком плану; ко је дао план; 

б) стању – кад је кућа у којој се налази стан подигнута. 
10.  Приликом подизања куће (индивидуалне): 

 прављена је гозба при постављању темеља (забележити: да ли је клана нека животиња на темељ, 
источни  ћошак?  (јагње  које  боје,  прасе,  петао);  да  ли  је  нешто  стављено  у  темеље;  шта;  зашто;  ко  је  то 
обавио; ко је био на гозби; 

 да ли је прављена гозба на рогљеве (кров); да ли је она већа од гозбе за темељ; да ли су рогљеви 
кићени; да ли се доносе дарови; какви; коме; мајстору, укућанима; 

 приликом  усељења  да  ли  се  поред  гозбе  за  темељ и рогљеве прави гозба; ко се позива и шта 
доноси, коме; да ли је то увек било или се ради од скора. 

11.  Приликом усељења (индивидуална кућа) да ли се води рачуна о томе: 
а) ко први улази, којом ногом, 
б) ко први ложи ватру, 
в) шта се прво уноси, 
г)  да  ли  се  спрема  неко  посебно  јело, или се прво нешто за  јело уноси  (жито, пасуљ у ситу) са 

упаљеном свећом, 
д) да ли свештеник освећује кућу, 
ђ) да ли се кућа прво окади. 

11 а.  Иста  питања  се  могу  поставити  и  о  усељењу  у  друштвени  стан  (осим  под  б)  ако  стан  има 
централно грејање). 

12.  Каква је гозба при усељењу у друштвени стан: да ли се прави више примања; шта се доноси за 
усељење? 

13.  Да ли имају водовод: 
 градски, 
 артерски бунар, 
 сеоски, односно сеоског типа, а невезан на градски. 

14.  Да ли имају канализацију: 
 градску, 
 септичке јаме (направљене по сопственом нахођењу или су по пропису). 

15.  Водоснабдевање: 
 вода (водоводска) доведена у двориште; имају бунар, 
 вода је уведена у кућу: у кухињу, у кухињу и купатило иWC; кад? 

16.  Да ли имајуWC: 
 у склопу стана, 
 у дворишту. 

16 а.  Да ли јеWC: 
 дрвени, 
 чучавац, 
 енглески. 

16 b.  Ако имајуWC у кући и у дворишту: 
 претежно се користи дворишни, 
 кућни се користи стално или само повремено (кад, у којим приликама). 

17.  Ако је посебна кућа (индивидуална или са неколико станова) двориште се ограђује: 
 цео плац, 
 само према улици (скицирати положај куће и споредних зграда и однос према улици). 

18.  Која је врста ограде: 
а) живица, 
б) дрвена (плот, летве, сл.), 
в) камена, од тесаног камена, сувозидина, 
г) зидови од опеке, печене, непечене, 
д) комбинована: доле зидић – горе дрво, или метал (ковано гвожђе). Код комбиноване ограде, тј. 

зидић и метал, обратити пажњу који мотиви преовлађују на гвозденој огради; да ли се примећује разлика у 
мотивима и облику, гвозденог дела у одређеним периодима или „квартовима“. 

18 а)  Која је висина ограде. 
19.  Каква су врата на огради, само за људе, или постоје и за кола, ауто. 
20.    Да ли у дворишту имају: 

 настрешницу за ауто, 
 монтажну гаражу, 
 зидану гаражу,
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 гаражу у склопу зграде, 
 ауто паркирају на улици. 

21.  Да ли у дворишту имају неку помоћну зграду: 
 летњу кухињу, 
 шупу; шта у њој држе, 
 склониште за животиње (кућицу за пса, кокошињац, свињац, голубарник). 

22.  Како је двориште уређено: 
 испред куће је цвеће у уском појасу, 
 испред или иза куће је поплочан простор са пузавицом за седење лети; 
 где суше рубље; где тресу тепихе. 

23.  У кућама са становима да ли постоји двориште. 
Ако је двориште с унутрашње стране, за шта служи: 
 паркирање аутомобила, 
 сушење рубља, трешење тепиха, 
 играње деце, 
 остављање ђубрета. 

24.  Да ли се о чистоћи тог дворишта брину: 
 сви станари, 
 неко задужен за то, 
 они који станују у приземљу. 

25 а.  Да ли су та дворишта уређена: 
 бетонирана, поплочана, 
 имају травњак, цвеће; ко се о томе брине. 

25 б)  Да ли има случајева бацања ђубрета (нпр. са спрата, прозора, тераса), 
 како се на то гледа. 

26.  Ко одржава заједничко степениште: 
 сами станари, 
 плаћена особа. 
 чувају ли се зидови. 

27.  Ако се живи у блоковима и около су травнате површине: 
 где се суши рубље (балкони, сушионице), 
 где се тресу теписи, 
 ко одржава травњаке и њихову чистоћу (сами станари, градско зеленило или...), 
 ко чисти снег испред зграде. 

28.  Колико  просторија  има  станиште  и  које  су,  односно  колики  је  стан  (убележити  и  споредне 
просторије: ходнике, оставе, подруме, шупе, гараже и сл.). 

29.  Какав  је  распоред  просторија  (код  индивидуалне  изградње  обратити  пажњу  да  ли  тај распоред 
има сличности са распоредом традиционалне сеоске куће. Нацртати распоред станишта, може и намештаја и, 
по могућности означити стране света). 

30.  Ко све живи у испитиваном станишту: 
 убележити  све  особе  и  степен  сродства,  на  пример,  родитељи,  ожењен син, унуци, нека стара 

рођака и сл. и њихово занимање. 
30 а.  Ако  је у станишту предвојена породица  (родитељи и ожењен син са децом) како деле стамбени 

простор: 
 постоји ли тежња ка одвајању, и на који начин (чекају стан, граде кућу или ...). 

31.  Да ли имају подстанаре, станаре: 
 шта издају, одељени стан, собу, 
 коме издају, породици с децом или без деце, самцу, 
 зашто издају. 

32.  Где се припрема храна, тј. у којој просторији се кува: 
 лети, 
 зими, 
 у посебним приликама или посебне ствари (кад се коље свиња, на пример, имају ли пушницу, 

посебна пећ за печење хлеба, кисели купус, и сл.). 
33.  На чему се свакодневно кува: 

 поседују штедњак на дрва, 
 поседују штедњак на струју (кад се он користи: током целе године или само лети, или кад треба 

нешто брзо), 
 поседују обе врсте штедњака. 

33 а.  Да ли, код индивидуалне градње, у дворишту постоји: 
 отворено ватриште (или у некој споредној зградици), 
 хлебна пећ, 
 роштиљ.
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34.  Ако је у модерним становима централно грејање, да ли им ватра, пећ, недостаје. 
35.  Чиме се стан зими загрева: 

 централно грејање, 
 дрва – угаљ – које пећи се користе – гвоздене, каљеве, 
 нафта, 
 струја. 

36.  Које се просторије зими редовно греју и ко у њима борави: 
 све, 
 кухиња, 
 дневна соба, 
 соба у којој су деца, ради учења. 
У којим приликама се загревају остале просторије; 
да ли спавају и ко у незагрејаним просторијама; 
да  ли  старији  (на пример, баба и деда или родитељи) спавају  зими у кухињи или дневној соби 

ради топлоте. 
37.  Да ли се загрева посебна соба, просторија, у којој је мало дете. 
38.  Ко је ложио прву ватру при усељењу: 

 да ли се на то пази и данас, 
 да ли се на то пази само у новој кући (згради) или при првом усељењу, 
 да ли се на то пази и при пресељењу. 

39.  Да ли постоји „гостинска соба“. Како је намештена (нацртати и описати). 
Када се користи: 
 свакодневно, 
 само у свечаним приликама, којим, на пример, за славу, за рођендане и сл. 

40.  Да  ли  тзв.  дневна  соба у модерним становима  (нацртати, описати) има особине традиционалне 
гостинске собе, тј. у њој се не борави сваки дан, већ се свакодневни живот одвија у кухињи, а дневна соба 
служи „за параду“. 

41.  Ако поседују ТВ апарат, где се он налази: 
 поседују ли радио, транзистор, грамофон, видео и сл. 

42.  Где спавају, односно где ко спава. 
43.  Где деца уче. 
44.  Где се пегла, шије и сл. 
45.  Како је опремљена кухиња: 

 да ли поседују белу технику: електрични штедњак, фрижидер, напу и сл. 
 имају ли замрзивач, шкрињу за замрзавање намирница, 
 да ли у кухињи постоји простор за обедовање, трпезаријска гарнитура, 
 да ли у кухињи постоји лежај, какав. 

46.  Како  су  намештене  остале  просторије:  спаваћа  соба,  дечја  соба  и  сл.  (описати,  нацртати). 
Обратити  пажњу  на  врсту  намештаја, на пример, занатски кревети или гвоздени које налазимо у сеоским 
кућама; или је тип намештаја из 50их година, комбиноване собе или спаваће собе фурниране. 

Да ли има неки део традиционалног намештаја, шкриња или .... 
47.  Какви су подови и чиме су застрвени: 

 крпаре, 
 ћилими домаће производње или старији, пиротски, 
 неке простирке домаће израде, 
  куповни  тепих  (да  ли  је  код  њега  нешто  упадљиво,  на  пример,  јаке  шаре,  или  је  можда  с 

претензијом „статусног симбола“ или је стандардни, 
 итисон. 

48.  Какви су украси на зидовима: 
 гоблени, упадљиво урамљени, с којим мотивима, одакле узимају шеме и сл.; ко их израђује, 
 таписерије, домаће радиности или куповне, или су на зиду неке тканице, 
 репродукције или сладуњаве сличице, упадљиво урамљене, на пример, девојчица која плаче и 

сл., 
  урамљене  фотографије  чланова  породице;  да  ли  су,  на  пример  у  већи  рам  утакнуте  и  мање 

фотографије,
 сатови, стари или зидни донесени из иностранства, 
 гусле, преслице, тањири или ... 

49.  Чиме су прекривени кревети, каучеви: 
 тканице, черге, 
 ћебад или... 

50.  Да ли поседују купатило и како је оно опремљено. 
51.  Кад  се  беба  доноси  из  породилишта,  да  ли  се  уноси  у  посебну  просторију,  или  се  приноси 

шпорету, или се с њом нешто посебно ради.
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52.  Кад млада улази у кућу, а шта се ради: 
 преноси се преко прага, 
 пред улазом јој се даје дете, 
 посипа се житом из сита (шта се ради са ситом), 
 посипа се новцем. 

53.  Кад невеста уђе у стан, кућу, где најпре улази, односно чему најпре прилази: 
 шпорету, 
 столу или... 

54.  Да ли се приликом свадбе улаз у кућу посебно украшава, ставља се венац од цвећа: 
 на капију, 
 на улаз од куће, врата, стана. 

55.  Кад неко умре, где се поставља одар: 
 да ли се покојник посебно чува. 

56.  Да ли се заустављају сатови, прекривају огледала, просипа вода, јело. 
57.  Кад износе покојника, да ли га спуштају на праг; да ли то чине и кад се покојник износи из стана. 
58.  Да ли се ставља венац на врата или капију, кад се слави слава. 
59.  Да ли се за славу посебно уређује стан. Где се примају гости. Како се уређује соба за примање, да 

ли  се  од  суседа  позајмљује  намештај,  столови,  и столице или клупе, или  је намештај  за ту прилику негде 
ускладиштен. 

60.  Да  ли  уносе  бадњак,  дрво  или  неколико  гранчица  лиснатог  храста  са  сламом.  Где  се  уноси  и 
ставља. Шта се с њим ради. 

61.  Где се вечера на Бадње вече. У којој просторији: 
 на поду, 
 за столом 
Да ли се ставља мало сламе испод столњака или испод стола. 

Lasta ĐAPOVIĆ 

PROBLEMS OF CITY HOUSING CULTURE INVESTIGATION 

While investigating urban housing culture the author took as a reference point the rural traditional housing model, 
went through observation of the creation of the new concepts of outskirts housing area, only to come to a conclusion 
that urban situation was much more complex. 

Housing culture in cities is conditioned by different external factors: 
 size and form of the given housing area 
 tenants’ profession 
 financial situation of individual households 
 offer of furniture assortment 
 fashion. 

But  it  is  also  influenced  by  various  elements  (predisposition,  feelings)  which  are  inherent  in  people  (e.  g. 
traditional predisposition to a particular colour, tendency to express oneself...). These elements are much more difficult 
to observe and define. It is also very hard to determine what is general and what is purely individual in all that.


